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Město Králíky 
Zápis z jednání č. 24 

rady města  
  konané dne 28.05.2008  
 
Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová, 

Ing. Ladislav Tóth 
 
Omluvena:    Mgr. Jarmila Berková 
 
Za městský úřad:                               Ing. Miroslav Bouška 
 
 
RM schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p.p.č. 497/1 v k.ú. Dolní Lipka 

spočívající v uložení kanalizačního vedení a práva vstupu na pozemek za účelem 
oprav a údržby pro oprávněné Kubešových, Praha 10 a to na dobu neurčitou za 
jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč.  

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2072/22 v k.ú. Králíky za účelem užívání 
zahrady, za roční nájemné ve výši 895 Kč a ukládá záměr pronájmu zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM schvaluje záměr pronájmu pozemku p.p.č. 527 v k.ú. Králíky za účelem údržby 
pozemku a sekání trávy, za roční nájemné ve výši 274 Kč a ukládá záměr pronájmu 
zveřejnit. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: ihned 
hlasování: 4:0:0 
 

RM doporučuje prodej pozemku p.p.č. 460/1 v k.ú. Dolní Hedeč za kupní cenu 50 Kč/m2 
+ náklady spojené s převodem a ukládá předložit na jednání ZM záměr prodeje 
pozemku. 

zodpovědný: majetkový odbor 
termín: průběžně 
hlasování: 4:0:0 
 

RM přijímá nabídku Společnosti přátel čs. opevnění, o. p. s. na využití a provoz 
vojenské tvrze Hůrka a pověřuje starostku a místostarostu jednáním o smlouvě mezi 
městem Králíky a Společností přátel čs. opevnění, o. p. s. 

zodpovědný: starostka, místostarosta 
termín: ihned 
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hlasování: 4:0:0 
 
RM  souhlasí s prodloužením hodiny nočního klidu na 03:00 hodin, a to v souvislosti 

s pořádáním akce „Živá hudby s posezením“ dne 14.06.2008 na otevřeném 
prostranství zahrady u bowlingu v Králíkách. 

zodpovědný: odbor vnitřních věcí  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
RM doporučuje ZM schválit návrh obecně závazné vyhlášky města Králíky stanovující 

koeficient pro výpočet daně z nemovitostí a ukládá odboru VV ve spolupráci 
s finančním a majetkovým odborem, předložit návrh vyhlášky na nejbližším 
jednání ZM Králíky. 
zodpovědný: odbor vnitřních věcí, finanční odbor, majetkový odbor  
termín:  
hlasování: 4:0:0 

 
 
 
Zapsala: Lenka Faltusová 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                                               ……………………………….. 
            Jana Ponocná                                                                           Čestmír Doubrava 
                starostka                                                                                   místostarosta 
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